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Nr. 10163 din 30.09.2020 
      Anexă la Dispoziția nr.205 din 30 septembrie 2020 

                                                                      a Primarului Comunei Ibănești 
 
 
 

C O N V O C A T O R 
 

   
Având în vedere dispoziția primarului nr.205/30.09.2020 privind convocarea Consiliului local în 

şedinţă ordinară, prevederile art.134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (5 ) din  Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul adminsitrativ  se convoacă Consiliul Local al comunei Ibănești în 
ședință ordinară în data de 06.09.2020 ora 17:00 (ora 16:30 pe comisii) la Căminul Cultural din satul 
Dulcea, cu respectarea măsurilor de distanțare socială și de protecție împotriva răspândirii COVID-
19, cu Proiectul de ordine de zi, anexă la prezentul convocator . 

♦ Conform art.134 alin.(5) lit b)și c) din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt: 

1.  Procesul verbal de la ședința Consiliului Local Ibănești, din data de 21 septembrie 2020; 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.51 din 16.08.2020 privind 

aprobarea structurii organizatorice a primăriei Comunei Ibănești, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
♦ Conform art.134 alin.(5) lit. d) din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, materialele înscrise pe 
proiectul ordinii  de zi – transmiterea în format  scris a proiectelor  de hotărâre și a celorlalte documente 
odată cu comunicarea convocatorului și a proiectului de ordine de zi. 

♦ Conform art.134 alin.(5) lit. e) din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, comisiile  de specialitate cărora au fost transmise spre avizare: 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.51 din 16.08.2020 privind 

aprobarea structurii organizatorice a primăriei Comunei Ibănești, cu modificările și completările 
ulterioare: 

-Comisia pentru agricultură, activităţi economico- financiare, amenajare teritoriu şi urbanism. 
- Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 

socială, protecție copii. 
- Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism. 

♦Conform art.134 alin.(5) lit. f) din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, se pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri menționate în 
convocator până la data ședinței. 
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Am luat la cunoștință: 
 

Consilieri locali: 
 
1. Gliga Marius Cristian_______  2. Petra Zamfir _____________                   
3. Dan Ioan ________________            4. Gliga Olimpiu ____________                   
5. Chirteş Emilia ____________             6.Todoran Ionel-Dumitru______                  
7. Ciorăneanu Ştefan ________              8. Matei Florin _____________                 
9. Anton Alina-Elena ______              10. Todoran Mircea-Alin-Cristian____            
11. Bloj Cosmin _____________            12. Dan Niculaie _____________                   
13. Gliga Vasile-Dumitru ______ 
 
Delegați sătești: 
 

1. Chirteș Teodor ____________ 
2. Suceava Floarea ___________ 

 
 
 
 

PRIMAR,    
                                       Dan Vasile-Dumitru 
 
 
 

Notă: În conformitate cu art.228 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ: Alesul local 
aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr.161/2003 cu modificările 
ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de 
la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru 
sine sau pentru: 

a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 
b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații; 
c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri; 
d) o altă autoritate din care face parte; 
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta 

sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 
f) asociație sau fundație din care face parte; 

are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local interesul personal pe care îl are la adoptarea 
hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței. 
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